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SiNEMAMIZINTARIHINIVA
list iiste koyunca yazdi^ kitaplar boyunu ge^er. Agah Ozgiic, sinemamizm tarihini yazan,
Yesilcam gercegini anlamamizi saglayan,bizimlmtupyildizimiz. Ye§ilcam dimyasinm ise
her seyi bilen adamidir. AgdhAbi 8sya§tnda ve hala iiretmeye, yazmaya devam ediyor...

<  ilkanOZVfWT
olInnKizyiirt agmail.coni

Ankara Film Festivali vesilesiyle
bafkentteyiz. Festivalde odiil
toreni bitmif, akfam ge^ saatte
partiye gitmek 1910 Agah Abi'yie

birlikte bir grup sinema yazan sokakta
yiiruyoruz. Polis geviriyor, kimlikleri
soruyor... Ugur Vardan, kendisinden

beklendigi gibi muzip9e polislere Agah
Abi'yi gostererek "Tiirk sinemasmin
hafizasini tanimiyor musunuz?" diye
soruyor. Polisler onemli biriyle
kar^iiaijtikianni anliyor ama renk vermiyor.

Ama iqlerinden biri dayanamayip
"Oyunculari taniyorum ama ben bir tek
yonetmen olarak Ertem Egilmez'i bilirim"
diyor. Ugur Vardan altta kalir mi, "Agah Abi
Ertem Egilmez'in kankasidir" diye esprisini
patlatiyor.

85 ya^indaki Agah Abi, sinemamizi var
edenlerin kiminin kankasi, kiminin

arkadafi, kiminin dostu. Bu da
dogal tabii, 1960'lardan beri
Tlirk sinemasinda

ya§ananlarin,
geli^melerin gazeteci
ve sinema yazan

olarak birinci elden

tamgi. Dost,

arkadaf ama if
yaziya, eleftiriye,
gazetecilige
gelince kaleminden
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hiq taviz vermiyor. Dost aci soyler misali en
yakm arkadafini bile elef tirmekten
ka9mmiyor. Hep anlatir, Metin Erksan lie
90k yakmdir, her zaman takdir eder onu
amayazdiklan nedeniyle aralanna 90k kara
kedi girmifligi vardir. Yefi^am'in en kibar
insanlan arasmda gordiikleri bile ya
kitaplanm toplatmaya kalkmif ya da

bogazma sanlmiftir yazdiklan
nedeniyle.

Ama Agah Abi'yi
kiymetli kilan onun

sinema tarih9iligidir.
Sinemamizm

tarihini yazmayi
kendilerine gorev
edinen u9-bef
kalemden biridir o.

Bilginin,
belgenin 90k da

@ 16 Haziran 1979
13 Haziran 1979 tarihinde istanbui'da Bebek'teki evinin
balkonunda giineflenirken giine^ qarpmasina bagli beyin
kanamasi geqlren Ayhan Ifik hastaneye kaidinldi ise de
kurtarilamadi ve iiq giin sonra i6 Haziran 1979'da vefat etti.

onemsenmedigi Yef i^am'm o §afaah
giinlerinde kim nerede film 9ekmifse o
tutmuf kaydmi. "Giinde 119 film setine gider,
tek tek not alirdim. Fotograflanm
toplardim. O notlar, fotograflar olmasaydi
bir9ok filmle ilgili bilgi giiniimiize
ulaf mazdi" demifti Ankara'da
konuftugumuzda.

Dogruya dogru. Bugiin kayip olan bir9ok
filmin admi, kimlerin oynadigmi, kimin
yonettigi biliyorsak, fotograflari varsa
elimizde bu Agah Abi'nin arfiv tutkusu ve
ozverili 9ahfmasi sayesindedir.

2012'de yonetmen Alp Zeki Heper'in
1966 yapimi, Daniftay karariyla
yasaklandigi i9in hi9 seyirciyle bulufamayan
ilk filmi "Soluk Gecenin Afk Hikayeleri"nin
gosterilmesi gundeme geldigi zaman
"Filmden fotograf var mi?" diye Agah Abi'yi
aradigim zaman "Olmaz mi!" deyip
arfivinden 9ikarip vermifti. Boylesi bir
detaycilikla Tiirk sinemasiyla ilgili ne var ne
yok biriktirmif bir arfivci if te Agah Abi.

Biriktirmek onemli ama eldeki bilgi ve
belgeleri degerlendirmek asil mesele. Agah
Abi bu konuda da yillarca 9ikardigi
kitaplarla, dergilerdeki yazilariyla arfivini
iyi degerlendiren nadir isimlerden biri.

Ki kitaplari da kitap hani. Na9izane, en
dnemlisi "Ansiklopedik Tiirk Filmleri

Sozliigii". Baflangi9tan giiniimiize biitiin
filmlerin kiinyeleri, kisa bilgileri ve
filmlerle ilgili 9ikan eleftiriler bulunuyor
kitapta. Yine "Tiirk Film Yonetmenleri
Sozliigii", "Tiirk Film Yapimcilari
Sozliigii" kitaplari da onemli bafvuru
kaynagidir Tiirk sinemasi iizerine yazip
9izen bizler i9in.

"Tiirk Sinemasinda Cinselligin
Tarihi", "Tiirk Sinemasi Sansiir Dosyasi",
"Tiirk Sinemasinda ilk'ler", "Tiirk
Sinemasinda Istanbul" kitaplari ise
sinemamiza tematik baktigi eserleridir.
Ozellikle Yefil9am'in nasil bir yapisi
oldugunu anlamak i9in bu kitaplar birer
hazine niteligindedir.

Bitti mi? Hayir. "Biitiin Filmleriyle
Yilmaz Giiney", "Tiirkan §oray: Tiirk
Sinemasinda Bir Diva", "Cahide: Pe9ete
Kagidindaki Anilar" kitaplariyla
fenomen olmuf sinemacilarla ilgili
bilinmeyenleri anlatir. Ama "Bir Sinema
Yazarinm Giinliigiinden Aykiri Notlar",
Yefil9am'da yafananlara odaklamp daha 90k
tanikhklarini anlattigi bir kitaptir. iki
kitaphk "Tiirk Sinemasi'nm Marjinalleri Ve
Orjinalleri", "Diinyada Yefil9am kadar
renkli olaylarm ve ilifkilerin yafandigi bir

sinema sektorii 90k azdir" dedigi sinema
sektoriiniin o 'renkli' olaylarim ve
ilifkilerini anlattigi ve bu diinya i9inde iz
birakan insanlarm portrelerini yazdigi, son
derece faydah, Yefil9am'i anlamamizi
saglayan, bir anlamda Yef il9am'm kara
kutusu diyebilecegimiz eserlerdir. Bir bafka
kara kutu niteligindeki kitabi ise "Tiirk
Sinemasi'nda Yefil9am Afklari"dir.
Tiirkiye'de yildiz verme sistemini baflatan
sinema yazarini anlatan "Tuncan Okan'dan
Haftamn Filmleri" ise bir sinema yazarina

saygi niteligindeki 9ah§masidir.
Unuttuklanm olabilir elbette ama bu

kitaplari her elime aldigimda, iyi ki Agah
Abi'yi edebiyat diinyasma kaptirmamifiz
derim.

Neden mi? (^iinkii onun ilk goz agrisi
f iirdir. Yazdigi f iirler de donemin
dergilerinde yayimlanmiftir. ilk yayimlanan
fiiri ise "8.30 Treni"dir. 1960'ta Biiyiik
Gazete'de 9alifmaya baflamasa belki bugiin
namli bir fair olacakti. Ama Bab-i Ali'ye
adim atinca kulvar degif tirir ve sinema
iizerine yazmaya baflar. ilk soylefisini
Tiirkan §oray lie yapar. Sinemayla ilgili bilgi

ve beige toplamaya, notlar almaya da o
zaman baflar ifte.

Bugiin belki de sahaflari siirekli dolafan
istanbul'daki ii9 bef insandan biridir. Bir
beige, fotograf sahafa diif meye gorsiin onun
eline ulafir artik...

"iyi ki de yazdim" dedigi en
gururlandigi kitabi "Ansiklopedik Tiirk
Filmleri Sozliigii"dur. Metin Erksan'm
"Kuyu"su biraz da onun sayesinde
9ekilmif tir. (Erksan'm aradigi ama bir tiirlii
bulamadigi yiizii. Nil Goncii'yii o keffeder
ve Erksan'a tavsiye eder.)

"Boyundan biiyiik iflere kalkifma"
derler ya. Agah Abi hep boyundan biiyiik
if ler yapmif, iist iiste koyunca boyunu af an
kitaplar yazmif bir insan. Tiirk sinemasi
iizerine yazdiklariyla biraz da bizim 'kutup
yildizimiz'dir. Yefil9am diinyasinm ise her
f eyi bilen adamidir. Ka9 kere denk geldigim
namh oyunculara, "Ka9 filmde oynadimz?",
"§u film ka9 yilmda 9evrildi?" gibi sorular
sorsam, "Agah'a sorun" demiflikleri
9oktur... Velhasil Agah Abi 85 yaf mda ve
hepimizden daha iiretken ve gen9... iyi ki
varsm ve iyi ki yaziyorsun Agah Abi... APM

Dostaa soyler misali en yakm
arkada§ini bile ele§tirmekten
kagmmiyorAgah Abi AA
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